Referat regionstyremøte
Dato: 4.-5. desember 2015
Møtestart: kl. 18:00
Møteslutt: kl. 14:45
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik
Tilstede fra
regionstyret:
Fra adm.:
Meldt forfall:
Ikke møtt:

Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Gunnar Haug, Svein Hegge,
Henning Søbakken, Tina Larsen, Britt Synnøve Østihaug (vara)
Cato Mikkelsen (fredag), David Hveem (lørdag)
Botolv Gjeldaker, Kristin Børresen
Erik Lillebråten, Hilde Brennodden
--

Godkjenning av innkalling
Merknad: Styret ønsker sakspapirer litt tidligere tilsendt i forkant av møtet.
Vedtak:
Innkalling godkjent.
Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Saksliste godkjent.
Referat fra regionstyremøte 7. november 2015
Vedtak:
Referat godkjent.

Vedtakssaker
Saksnr.:

Sakstittel:

356/2015

Regnskap pr. 30.11.2015
Daglig leder forklarte hovedtallene for regnskapet pr. 30.11.2015.
VEDTAK: Regionstyret tar regnskapet til etterretning.

357/2015

Prosjektregnskap pr. 30.11.2015
Daglig leder presenterte prosjektregnskapet pr. 30.11.2015.
VEDTAK: Regiontyret tar prosjektregnskapet til etterretning.

358/2015

Budsjett 2016
Detaljert budsjett for 2016 ble ikke lagt frem. Vi venter på at ny avtale fra
Toneheim folkehøgskole for sommerkurs 2016 skal bli ferdig.

Daglig leder viste til langtidsbudsjettet som ble vedtatt på regiontinget.
Langtidsbudsjettet ble delt ut.
VEDTAK: Regionstyret tar langtidsbudsjettet til etterretning. Budsjett 2016
blir sendt ut til styret på epost for godkjennelse straks det er klart.
359/2015

Sommerkurs 2016 – Grønt kurs
Regionen har fått tilbakemelding på at det blir for stor forskjell på
musikkferdighetene på Gult kurs. Musikalsk leder på Gult kurs i 2015, Kari
Andrea Johansen, har foreslått å opprette ny gruppe, Grønt kurs. Alder 810 år. 3 dager.
VEDTAK: Regionstyret ønsker å tilby Grønt kurs fra 2016. Alder 8-10 år, og
at Gult kurs blir da for alderen 10-12 år.

360/2015

Sommerkurs 2016 – Drillkurs
Tina Larsen orienterte hva sommerdrill er. Kringsjå drilltropp har hatt
dette i fire år. Brukt som en kickstart etter sommerferien. Dette kurset
har også stått i den kommunale planen. Sted har vært Smestad
ungdomsskole.
VEDTAK: Administrasjonen ved daglig leder videreutvikler og ser på
mulighet for samarbeid med Kringsjå drilltropp v/Tina Larsen. Nasjonal
drillkonsulent blir tatt med. Møte i løpet av desember.

361/2015

Toneheim folkehøgskole – ny leieavtale
NMF har mottatt ny avtale med 20% økning. Dette er en nasjonal
forhandling siden NMF er medeier. Daglig leder har fått fullmakt av
generalsekretær i NMF til å sluttføre forhandlingen om ny 2-års avtale med
Toneheim folkehøgskole.
VEDTAK: Regiontyret aksepterer ikke tilbudet fra Toneheim
folkehøgskole. Daglig leder går inn i forhandling på vegne av NMF
Hedmark/Oppland.

362/2015

UMM-2016
UMM = Ungdommens musikkmesterskap. Nasjonal konkurranse.
Styreleder orienterte om samarbeidet mellom NMF og kulturskolen.
Kulturskolen er vertskapet for mesterskapet. Dette ble ikke gjennomført i vår
region i 2015.
VEDTAK: Regionstyret vil arbeide for at det skal arrangeres UMM fra og med
2016 i region Hedmark og Oppland.

363/2015

H/O-2017 (solist/ensemble/aspirant/junior)
Det har kommet inn ønske til regionen om at dette mesterskapet blir tatt opp
igjen. Her er det ingen nasjonal konkurranse. «Springbrett» til UMM.
VEDTAK: Regionstyret vil arbeide for at det skal arrangeres
H/O solister/aspiranter/junior fra og med 2017.

364/2015

Dirigentutvikling
Samarbeidsprosjekt med NMF, Hedmark kulturskoleråd og Toneheim
folkehøgskole. Styreleder og daglig leder orienterte om prosjektet.

Møte med partere skal være 14. desember 2015 på Toneheim folkehøgskole.
Prosjektet må være selvfinansierende.
VEDTAK: Målet er at samarbeidsprosjektet skal være selvfinansierende.
Dette er et veldig viktig satningsområde, så styret kan strekke seg til å gå
inn med 25.000,- om det skulle bli nødvendig.
365/2015

Fordeling av korps
Liste ble sendt ut på forhånd.
I hovedsak brukes denne listen til oversikt over hvem i styret som skal
representere NMF ved invitasjoner fra korpsene.
VEDTAK: Regionstyret godkjenner ansvarslisten og tar den til etterretning.

368/2015

Slagverkkurs i samarbeid med Øyer kulturskole
(Ble løftet opp fra orienteringssak til vedtakssak.)
Dette er et slagverkkurs som er beregnet på unge musikanter.
Maks antall deltakere 20-30 personer.
Navn på instruktør er Karl Ivar Refseth og kurssted er i Øyer kulturskole.
Kostnader er satt til totalt kr 12.500,- som skal dekkes av deltageravgift.
VEDTAK: Regionstyret vedtar at vi kan bruke litt økonomiske ressurser fra
andre midler om nødvendig for å få gjennomført slagverkkurset.

Saksnr.:
366/2015

Orienteringssaker
Sakstittel:
1. Oppland fylkeskommune – møte med fylkeskultursjefen
2. Oppland fylkeskommune – høring
3. Regionkorpssamling HOKK sept. Hov
4. Regionkorpssamling HOKK nov. Gjøvik
5. Regionkorpssamling HOKK feb. 2016 Lillehammer
6. Kontrollkomiteen
7. NMF-Kulturskolerådet nasjonalt
8. Regionstevne 2016 skolekorps, Tynset
9. Regionstevne 2016 voksenkorps, Trysil
10. Evaluering av sommerkurs 2015
11. «Unge i teten» 2015-2016
Ble dessverre avlyst pga. for dårlig søkermasse. Regionkontoret
melder inn til NMF på vegne av styret at vi håper på nytt forsøk
neste år.
12. Aktivitetstilskudd Hedmark fylkeskommune
13. Lokaler til musikkformål
14. Ledersamling 18. – 19. september
15. Korpsportalmøter 2016
Blir satt opp våren 2016, rett etter årsmøter for korpsene. Ser for
oss mars og utover.
16. Ansattsamling Gdansk
17. Ny musikksjef = Harald Eikås.
18. H/O skolekorps 2016 (vinterferien i Oppland)
19. Status påmelding H/O 2016

20. H/O 2018-2019
Utlyses fra regionkontoret før jul med avgjørelse rett på nyåret.
Viktig og få med scenekapasitet til 70-80 personer.
21. Regionstevner 2017
Utlyses fra regionkontoret før jul med avgjørelse rett på nyåret.
22. Drillstrategi
23. Slagverkkurs i samarbeid med Øyer kulturskole
Løftes opp til vedtakssak – Sak 368/2015
24. DL/FS møter 10.11.15 og 23.11.15
25. NMF 2018.
Bergen 28.06-1.7.2018. Alle NM blir gjennomført her.
26. OU prosessen
27. NM-Brass 2016 (11 korps fra Hed/Opp)
28. NM-Janitsjar 2016 (19 korps fra Hed/Opp)
29. Møteplan regionstyret 2016-2017
30. BTP-konserten og veiledersamling.
31. Hva skjer = utgår
32. Postliste, sendt ut på forhånd.
Adminstrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning.
VEDTAK: Styret tar orienteringssakene til etterretning.

Eventuelt
Sakstittel:
Saknr.:
367/2015

Irene: Økonomien pr 31.10.2015. Epost fra generalsekretæren.
NMF nasjonalt bygger egenkapital. Vi ligger an til 1 million pluss over
budsjett.
Irene: Nasjonale valgkomiteen ønsker at regionstyrene kommer med
kanditatforslag til valgkomiteen for neste valg av forbundstyret til
Landsmøte 2016. Bør gå etter kompetanse og ikke nødvendigvis geografi.
Styreleder sender inn skriftlig forslag til valgkomiteen som hun orienterte
om.
Botolv: Viktigheten med kontakten ut mot korps i regionen.

NESTE STYREMØTE: fredag 1. april – lørdag 2. april 2016
Sted: Honne Gård, Biri.

Lillehammer, 9. desember 2015
NMF Hedmark/Oppland
Referent: Kristin Børresen

